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 Органічні 

відходи 

Інші відходи Пластик Папір Газети/ 

макулатура 

Кольорове 

скло 

Прозоре 

скло 

Метал 

 
Сортувати 

легко! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади 

відходів 

Залишки овочів, 
фруктів 
коренеплодів, 
морепродуктів, 
м’ясні та рибні 
відходи, залишки 
пасти, хліб,   чайні 
пакетики, зав’ялі 
квіти тощо 

Підгузки, 
наповнювачі туалетів 
для домашніх тварин, 
мішки для пилососа, 
конверти, губки для 
миття посуду, вушні 
палички, поношене 
взуття, ґрунт для 
кімнатних рослин  
тощо 

Пляшки з-під 
кетчупу, шампунів і 
бальзамів, упаковки 
з-під морозива, 
чипсів та 
солодощів, плівка, 
туби з-під зубної 
пасти, 
поліетиленові 
пакети, упаковки з 
полістиролу тощо 

Упаковки з-під 
молочних продуктів, 
пластівців, лотки з-
під яєць, картонні 
упаковки з-під 
порошку, піци, 
обгортковий папір, 
паперові пакети тощо 

Газети, каталоги, 
книжки, флаєри, 
офісний папір 
тощо 

Пляшки та банки 
з кольорового 
скла. 

Пляшки та 
банки з 
прозорого скла. 

Кришечки, фольга, 
бляшанки з-під-
консервів, алюмінієві 
туби тощо 

Що 

відбуваєтьс

я далі з 

відходами? 

 
Джерело: 
www.ftiab.se 
www.jonkoping 
energi.se 

Органічні відходи 
відправляються на 
біогазовий завод у 
Торсвіку. Біогаз 
слугує паливом для 
міських автобусів 
та комунального 
транспорту 
 

Відправляються на 
теплоелектростанцію у 
Торсвіку та  
застосовуються 
для опалення та 
електроенергії у 
житлових будинках у 
комуні 

У ході переробки 
м'який пластик 
відокремлюють від 
твердого пластику, 
після чого він 
переробляється на 
новий пластик. 
Наприклад, на 
меблі, пакети 
горщики для квітів 
тощо 

Паперові упаковки 
сортуються та 
компактно 
стискаються, після 
чого їх відвозять на 
целюлозно-
паперовий комбінат. 
Там прибирають 
пластик та алюміній. 
Целюлоза 
відокремлюється і 
перероблюється в 
новий папір 

Газети 
відправляються до 
сортувального 
центру, де їх 
сортують та 
компактно пакують. 
Після цього їх 
відправляють на 
целюлозно-
паперовий 
комбінат, де їх 
переробляють на 
новий папір. 

Скло відправляють 
на скляну фабрику, 
де його 
подрібнюють та 
сортують. 
Здебільшого скло 
використовують 
для виробництва 
нових скляних 
виробів.  

Скло 
відправляють на 
скляну фабрику, 
де його 
подрібнюють та 
сортують. Скло 
різних кольорів 
не змішують, 
оскільки це 
погіршує якість 
нових скляних 
виробів.  

Алюмінієві та інші 
металеві- упаковки 
сортуються окремо, 
після чого 
відправляються на 
завод та 
перетворюються на 
новий матеріал 

Важливо 
пам’ятати  

Пакет має бути 
складеним. 
Заповніть його до 
лінії маркування. 

Паперовий 
пакет не 
повинен бути 
запакований у 
поліетиленовий 
пакет. 

Пластиковий пакет 
має бути зав’язаним.  

Звільніть ємності. 
Для м’якого 
пластику 
використовуйте 
мінімізатори. 
Пляшки, що 
підлягають обміну, 
здайте до 
спеціального 
автомату. 

Компактно 
стисніть упаковки 
перед тим, як їх 
викидати. Менші 
упаковки покладіть 
у більші. 

Конверти та стікери 
належать до інших 
відходів. У стопці з 
макулатурою не має 
бути жодних 
поліетиленових 
пакетів. 

Пляшки та банки 
мають бути 
пустими. Окремо 
відсортуйте 
кришки та 
пробки. 
 

Пляшки та 
банки мають 
бути пустими. 
Окремо 
відсортуйте 
кришки та 
пробки. 

Прополощіть перед 
тим, як викидати. 
Пляшки, що 
підлягають обміну, 
здайте до 
спеціального 
автомату. 
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http://www.ftiab.se/

